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       Passados três anos do 

desastre em Mariana (MG), que 

ocorreu no ano de 2015, mais 

uma vez a cena se repete. Uma 

barragem de rejeitos da 

mineradora Vale, localizada na 

região metropolitana de BH, na 

cidade de Brumadinho, se 

rompeu no dia 25 de Janeiro de 

2019, devastando por volta de 

125 hectares de floresta e 

matando centenas de pessoas, 

das quais 228 foram identificadas 

e 49 seguem desaparecidas. 

       Barragens como as de 

Brumadinho são construídas pelo 

método de alteamento e são 

utilizadas para armazenar rejeitos 

de minério, suportando milhões 

de metros cúbicos. A barragem 

de Brumadinho possuía 11,7 

milhões de metros cúbicos de 

rejeito de minério e, segundo a 

mineradora Vale, estava inativa 

desde 2015. A tragédia tomou 

enormes proporções e alarmou o 

mundo, sendo noticiada por toda 

a impressa internacional.  

       O impacto causado por 

desastres como esses são 

incalculáveis, pois além da 

enorme perda da vida humana, 

da destruição de inúmeras 

famílias e da dor de perder tudo o 

que se construiu, o impacto 

ambiental é enorme e pode ser 

sentido por muitos anos.  

       O rompimento da barragem 

em Brumadinho devastou 133,27 

hectares de vegetação nativa de 

Mata Atlântica; 70,65 hectares de 

áreas de proteção permanente, e, 

em poucas horas, invadiu o rio 

Paraopeba, que é um dos 

afluentes do rio São Francisco. A 

grande quantidade de lama torna 

a água imprópria para o 

consumo, além de reduzir a 

quantidade de oxigênio 

disponível, o que causa 

grande mortandade de animais e 

plantas aquáticas, prejudicando 

toda a comunidade, incluindo a 

aldeia indígena Naô Xohã, que 

dependiam da irrigação e da 

pesca local.  

       A velocidade com que a 

onda de lama se espalhou, 

causou a morte de diversas 

espécies de animais, visto que a 

grande área da Mata Atlântica, 

localizada em Brumadinho, 

possuía um bioma com enorme 

biodiversidade, abrigando uma 

grande quantidade de espécies 

de vegetais e de animais, sendo 

mais de seis mil tipos de plantas 

endêmicas, 160 espécies de 

mamíferos e 153 de anfíbios 

identificados e catalogados. 

       O Conselho Regional de 

Medicina Veterinária têm, 

juntamente com a colaboração do 

Ibama, coordenado o resgate de 

animais domésticos e silvestres 

atingidos pelo acidente, e conta 

com a colaboração de vários 

profissionais, como: veterinários, 

zootecnistas, voluntários e 

estudantes da região. O 

empenho é para o resgate de 

aves, répteis, equinos, bovinos, 

felinos e caninos, que depois de 

resgatados são encaminhados 

para um sítio da região, onde 

recebem tratamento, alimentação 

e medicação. Apesar de todos os 

esforços, os animais tornam-se 

as vítimas não contabilizadas 

desse desastre, ainda que se 

saiba que são centenas de 

mortos e desaparecidos.    

       Vale lembrar que segundo 

relatório mais recente da Agência 

Nacional de Mineração (ANM), 

das dezenove barragens de 

rejeitos de minério com alto risco 

de acidentes no Brasil, doze 

ficam no estado de Minas Gerais. 

Além disso, na última avaliação 

feita na barragem de 

Brumadinho, a mesma foi 

considerada com baixas chances 

de acidentes, como são o caso 

de outras 276 barragens 

espalhadas pelo Brasil.  

       Após mais esse desastre, 

faz-se necessário refletirmos 

sobre o impacto negativo 

causado pela intervenção do 

homem na natureza e a 

importância de nos 

conscientizarmos sobre a 

preservação do meio ambiente.  

Importa também exaltarmos o 

trabalho dos bombeiros que há 

mais de 100 dias buscam por 

entre a lama os desaparecidos.  

       Que Brumadinho não seja 

apenas mais um caso a entrar 

para a estatística, mas que dessa 

vez todas as medidas sejam 

tomadas, assegurando a punição 

dos culpados e o suporte às 

famílias dos desaparecidos e a 

toda cidade.  

 

 

 

 

 

TRAGÉDIA EM BRUMADINHO (MG) 

ABALOU O MUNDO 

E os impactos ambientais poderão ser sentidos por anos 
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Bombeiro em meio à lama tenta fazer 

o resgate de animal atolado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Desastre de Brumadinho nos faz pensar sobre o valor da vida 

O rompimento da barragem de 

Brumadinho, em 25 de Janeiro de 

2019, resultou em um dos 

maiores desastres com rejeitos 

de mineração do Brasil. A 

barragem de rejeitos, classificada 

como de “baixo risco” e “alto 

potencial de danos”, era 

controlada pela Vale S.A. e 

estava localizada no ribeirão 

Ferro-Carvão, na região do 

Córrego do Feijão, no município 

de Brumadinho, a 65 km de Belo 

Horizonte, em Minas Gerais. 

O rompimento resultou em um 

desastre de enormes proporções, 

considerado como um desastre 

industrial, humanitário e 

ambiental, com mais de 300 

mortos, podendo ser considerado 

o segundo maior desastre 

industrial do século e o maior 

acidente de trabalho do Brasil. 

Entretanto, vale ressaltar que a 

Vale vinha recebendo, desde 

2011, multas ambientais do 

governo do estado, e apesar 

disso, sempre recorria na justiça 

e acabava não pagando as 

multas. 

O preço da irresponsabilidade é 

alto e os impactos sofridos são 

muitos e incalculáveis. Ainda que 

as causas do ocorrido ainda 

estejam sendo investigadas, é 

impossível não nos 

sensibilizarmos aos irreparáveis 

danos causados. O Rio 

Paraopeba foi completamente 

atingido, e hoje já é possível 

encontrar rejeitos da barragem no 

rio São Francisco, o que indicia a 

possibilidade de contaminação e, 

consequentemente, o prejuízo 

para centenas de cidades e 

famílias, visto que mais de 500 

municípios fazem parte da bacia 

do rio São Francisco e se 

beneficiam desse afluente.  

A respeito desse desastre, são 

incontáveis os números de 

atingidos, desde os 

ecossistemas, os animais, os 

mortos e os que perderam 

alguém querido, até aqueles que 

dependiam de alguma forma da 

foz dos rios, hoje contaminados. 

É preciso que se investiguem as 

reais causas e que se punam os 

responsáveis. É preciso nos 

conscientizar sobre o valor da 

vida. Enquanto o lucro estiver 

acima da preservação do 

ambiente e da humanidade, 

sairemos sempre perdendo.  

 

 

           

              Antes e depois do rompimento da barragem em Brumadinho 
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ACIDENTE OU CRIME AMBIENTAL? 



 

 

 

 

Artistas brasileiros retratam a tragédia e fazem críticas através da arte  
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CHARGES NOS LEVAM A REFLETIR 

SOBRE BRUMADINHO 

Arte de Binho Barreto retrata como 

desastres, como de Brumadinho e 

Mariana, matam todo tipo de vida. 

Arte de Zé Dassilva representa todo o 

país sendo atravessado pelo rio de lama 

causado pelo rompimento das 

barragens de Brumadinho e Mariana. 

Charge do artista Lute retrata a cena se repetindo. Há três anos 

Mariana sofreu com o rompimento de uma barragem, e hoje 

Brumadinho sofre com mais esse desastre ambiental. 



 

 

 

 

 

 

Professora Elaine é entrevistada pelos alunos do 7ºA e fala sobre os impactos 

ambientais do rompimento da barragem 
 

Comparando o rompimento da barragem de 
Brumadinho com o rompimento da barragem de 
Mariana, qual foi o pior desastre para o meio 
ambiente? 
Para o meio ambiente, seja aquático ou terrestre, foi a 
barragem de Mariana. A barragem de brumadinho foi 
maior desastre humano, com maiores perdas e mais 
mortes.  

 
Quais são os maiores impactos decorrentes do 
rompimento de uma barragem?  
Em relação ao ambiente, a gente pode dizer que é a 
perda da biodiversidade, tanto da fauna quanto da 
flora; já que para haver a recuperação desse ambiente 
demoraria centenas de anos. Agora, no que diz 
respeito às perdas sociais, a gente tem a morte de 
centenas de pessoas; e apesar de Mariana ter tido um 
número bem inferior de mortes em relação à 
Brumadinho, ali também morreu gente. Isso tudo são 
grandes impactos decorrentes do rompimento de uma 
barragem. 

 
É possível recuperar o meio ambiente após um 
desastre nessa proporção? Se sim, como? 
O ambiente, quando desmatado ou queimado, pode 
demorar centenas de anos para conseguir se 
recuperar. Então, é muito difícil ter a recuperação total 
desse ambiente, visto que ali pode conter resíduos 
minerais que formam uma lama seca onde é difícil que 
as plantas cresçam novamente. Além disso, os 
animais que sobreviveram e viviam naquela região, 
perderam o seu habitat natural e, provavelmente terão 
que viver em outros lugares, por isso não 
conseguimos recuperar totalmente esse ambiente. 

 
Essa lama é tóxica para os seres vivos? 
De acordo com as informações que a gente tem lido a 
lama não é tóxica, entretanto, do ponto de vista 
biológico, sabemos que é tóxica sim, pois ali tem 
resíduos de minérios e tantos outros resíduos 
químicos que ao entrar em contato com a vida, seja 
humana, de animais ou dos ecossistemas, pode 
causar grandes danos.  

 
Qual é a diferença entre resíduo e rejeito de 
minério? 
Resíduo é algo que conseguimos reaproveitar e que 
as empresas de mineração ainda vão reutilizar já o 
rejeito de minério é formado a partir do momento em 
que eles já retiraram tudo o que poderia ser 
aproveitado, e o que sobrou não tem valor algum.   

 

Quais são os impactos, para o meio ambiente, de 
haverem tantas barragens espalhadas pelo país? 
Os impactos ao ambiente estão relacionados à como 
essas barragens foram construídas. Quando são 
construídas da forma correta, pensando na segurança 
da cidade, da população e do meio ambiente, elas são 
economicamente importantes para o local onde estão, 
e tendem a causar menores impactos. Agora se elas 
são construídas de forma a não valorizar a vida, sem 
se importar com o meio ambiente e com as pessoas, 
aí ela se torna perigosa e os seus impactos são 
muitos, como vimos no rompimento das barragens de 
Mariana e, agora, de Brumadinho. 

 
Era possível evitar o rompimento dessa barragem? 
Se sim, como? 
Então, essa é uma resposta muito técnica e um 
engenheiro poderia falar sobre isso com mais 
propriedade, mas de acordo com as informações que 
a gente está recebendo, essa barragem possuía um 
sistema de segurança e recebia vistoria, o que 
permitia que os perigos existentes e o risco de ocorrer 
o rompimento fossem detectados. Dessa perspectiva, 
podemos pensar que um desastre dessa proporção 
poderia sim ter sido evitado, ou pelo menos ter evitado 
o desastre humano, caso tivessem avisado com 
antecedência e a população tivesse tempo de sair do 
local de risco.  

 
Como alguém que estudou ciências biológicas e 
hoje atua como professora, como você se sente 
vendo tantos desastres ambientais acontecendo 
em todo o mundo? E qual é o nosso papel frente à 
natureza? 
Como professora, e em relação ao meio ambiente isso 
me entristece muito, pois a gente estuda a natureza, e 
percebe que, infelizmente, algumas empresas só tem 
a visão econômica de lucro, só pensam no agora e 
não do futuro. Para elas, importa consumir e retirar do 
ambiente o que puderam. Isso é muito triste, pois 
precisamos pensar no futuro também, já que nós 
precisaremos dos recursos naturais por muitos anos. 
Se explorados e utilizados de forma correta, nós 
conseguiremos garantir que esses recursos durem por 
muito tempo.  Além disso, é muito triste ver quantas 
pessoas a gente perdeu ali, quantas pessoas 
perderam suas famílias; infelizmente algumas pessoas 
não foram reconhecidas ou nem foram encontradas 
ainda, e não puderam ser enterrados por seus 
familiares, e por isso, como pessoa e como ser 
humano isso me entristece.  
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“É preciso preservar. Nós 

precisamos do meio 

ambiente”.  

 



Agora, em relação ao nosso papel frente à natureza, é 
preciso preservar. Nós precisamos do meio ambiente, 
precisamos dos recursos naturais, então precisamos 
utilizá-los de uma forma mais consciente. Não 

devemos pensar só em nós e no agora, é preciso 
pensar no futuro, no meu filho, no meu neto, no meu 
irmão, pois eles também precisarão desses recursos! 

 
 

 
 

 
 

Imagem revela contraste entre área verde e o mar de lama que destruiu 133,27 hectares de 

vegetação nativa de Mata Atlântica e 70,65 hectares de áreas de proteção permanente  
 

 
 

Bombeiros trabalham na busca por vítimas soterradas pela lama 
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Estudante de engenharia, Patrick Cavaliere, é entrevistado pelos alunos do 

7ºC e fala sobre o método de barragem utilizado em Brumadinho 
 

Para que serve uma barragem de rejeitos de 
minério?  
 
O processo de produção de minérios tem algumas 
etapas. A primeira delas é a extração, na qual eles 
exploram a mina e retiram o minério em forma de 
pedras/pedaços; porém, essa pedra não vem limpa e 
não vem só minério, junto do minério vem argila, areia 
e outros tipos de materiais, o que torna necessário 
fazer a separação. Como eles fazem essa separação? 
Quebram a pedra de forma que ela fique bem miúda e 
colocam na água, para que aconteça o processo de 
decantação, no qual areia, argila, a própria água e o 
minério ficam separados. O que sobra do minério não 
serve para mais nada e isso se chama rejeito. 
Entretanto, esses rejeitos não podem ser despejados 
no mar e por isso cria-se a barragem de rejeitos, feita 
pra reter aquilo que não é útil no processo de 
mineração. Além disso, essa barragem não é como 
uma barragem de hidrelétrica, por isso a barragem de 
rejeitos tem uma vasão baixíssima, apenas para 
recuperar a água que eu utilizei no processo. 
 
Como é construída uma barragem no método de 
alteamento, como a do Córrego do Feijão? Existe 
algum meio alternativo, que se difere do método 
de alteamento, e que seja menos arriscado? 
Porque uma barragem é desativada e se torna 
inativa como a de Brumadinho? 
 
Uma barragem é construída a partir de uma cadeia de 
montanhas, então, o que precisamos pra fazer uma 
barragem? Primeiramente, precisamos de um vale de 
montanhas, que tenha uma região central, ou seja, um 
buraco no meio de uma cadeia de montanhas, 
formado naturalmente. Em seguida, o que é preciso 
fazer para reter a água do processo de mineração? 
Fechar a última face que é normalmente onde tem 
uma abertura na cadeia de montanhas, e tornar aquilo 
um lugar onde se possa fazer armazenamento, como 
se fosse uma piscina. Essa última parede é a 
barragem, uma estrutura feita manualmente pelo 
homem. Existem três formas de fazer essa barragem, 
mas quando falamos da barragem de Brumadinho, 
precisamos falar sobre o método de alteamento a 
montante.  
O que é o alteamento a montante? Para iniciar o 
processo de despejo de rejeitos, é preciso criar uma 
fundação, uma estrutura na base, pois não se pode 
simplesmente jogar o rejeito ali, se não o solo 
absorve.  Nessa estrutura há uma estrutura de 
drenagem, pois a água que vem junto do rejeito, 

precisa ser retirada para que ao final fique apenas a 
terra seca. Essa estrutura precisa estar firme e 
completamente seca, para que suporte a técnica de 
alteamento.  A partir desse tapete eu faço um primeiro 
morro de terra, uma primeira parede pra fechar, 
chamada de dick, só então, a medida que inicia-se a 
operação da mina, começam a jogar rejeito nessa 
barragem, elevando a sua altura, no método de 
alteamento. Novamente, espero a pilha de rejeitos 
secar, e lanço uma nova pilha de rejeitos, na direção 
para dentro da barragem, e assim por diante. Qual é o 
problema disso? Quando a base não está seca o 
suficiente para receber uma nova base em cima, 
quando ela ainda não era terra, era apenas lama, é 
quando cede toda a barragem. Então, apesar desse 
método ter menor custo, tem uma baixa compacidade 
do material, o que dificulta na transformação de uma 
área firme.  Sendo assim, como garantir segurança 
nas barragens de rejeitos feitas pelo método de 
alteamento a montante? Dando tempo da estrutura se 
fortalecer e secar. Quando eu não respeito esse 
tempo, devido a grande extração de minério, eu posso 
provocar o rompimento da barragem. Apesar de 
existirem outros dois métodos alternativos pra 
barragem de rejeitos, o método a montante ainda é o 
mais utilizado. 

 
Quais são os benefícios da construção de 
barragens como essas? E os malefícios?  
 
Existem diversos tipos de barragens e muitas delas 
são essenciais para nós, servindo para captação de 
água, geração de energia etc, entretanto, todas 
apresentam vantagens e desvantagens. A barragem 
de rejeitos é importante, pois possibilita o processo de 
mineração, e economicamente falando, especialmente 
pra Brumadinho, a mineração e consequentemente as 
barragens, são essenciais para a cidade, pois ela 
recebe dinheiro de mineração, investimentos de 
infraestrutura e outros benefícios. Mas também 
existem os malefícios, como por exemplo, quando a 
estrutura não é bem projetada, não respeita o limite de 
rejeitos, não respeita o meio ambiente, não é 
monitorada e inspecionada, resultando nos enormes 
acidentes que temos visto.  
 
Como é a feita à fiscalização dessas centenas de 
barragens espalhadas por todo o nosso país? 
  
A fiscalização é realizada pela Agência Nacional de 
mineração (ANM), responsável pelos estudos e 
fiscalização das barragens de qualquer tipo, não só as 
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“É preciso fazer novos estudos 

que comecem a melhorar os 

sistemas de barragens”. 

 



de mineração. Nós temos, atualmente, 790 barragens 
de rejeitos no Brasil e mais de 300 não são 
fiscalizadas. O monitoramento das barragens deve ser 
feito pelas próprias mineradoras, de forma que ela 
possa garantir toda a segurança necessária, e então 
passe as informações para a ANM, visto que o órgão 
não consegue realizar a fiscalização de todas as 
barragens que existem.   É preciso entender que no 
Brasil existem legislações que regulamentam as 
barragens, existe muita gente pesquisando essa área, 
o que nós não temos é o cumprimento efetivo disso. 
  
Quais são as possíveis causas de uma barragem 
se romper? Porque a barragem de Brumadinho de 
rompeu? 
 
Existem duas situações possíveis. A primeira é o 
desastre natural, no qual um terremoto ou um furacão 
podem alterar a condição do meio ambiente, e causar 
o rompimento de uma barragem. Diversos países 
utilizam o método de barragens, ou seja, não é algo 
exclusivo do Brasil, e em tantos outros países esse 
tipo de acidente já ocorreu. Entretanto, quando isso 
acontece por um motivo natural à culpa é dividida, 
pois se entende que o ser humano não teve 
participação direta nesse evento. Mas há a segunda 
situação, na qual não foram causas naturais e sim a 
falta de planejamento, de projeto ou a montagem de 
uma estrutura frágil que não suporta os milhares de 
metros cúbicos de rejeito, o que tem a influência direta 
do homem. Nesses casos, há uma sequência de 
erros, como comprovou o laudo de Mariana, que 
fazem a barragem se romper. No caso de Brumadinho 
nós ainda não temos as respostas, pois o laudo não 
saiu, ainda assim algumas análises já foram feitas e a 
suspeita é de que como no caso de Mariana, é 
possível que tenha havido uma sucessão de erros, 
mas de fato é preciso esperar por respostas mais 
certas.  
 
 
O que você acha que a Vale deveria fazer a partir 
de agora, depois de algumas barragens terem se 
rompido?  
 
A Vale tem se mostrado aberta a tentar reduzir o 
dano, dando assistência psicológica, de moradia e 

indenização para as famílias vítimas do ocorrido. 
Agora no que diz respeito ao que ela deveria fazer, é 
preciso melhorar e cuidar da estrutura das barragens. 
Realizar as fiscalizações, a filtração e os reparos 
necessários para que essas barragens cheguem ao 
fim de suas vidas úteis, que é quando secam 
completamente e deixam de ser preocupantes para a 
sociedade. É importante também que essas barragens 
não sejam construídas tão próximas às cidades, 
tornando-as alvo de grande destruição. É preciso 
empenho e investimentos para evitar e diminuir os 
impactos causados pelo método de alteamento.  

 
Como funciona o sistema de segurança de uma 
barragem? Porque em Brumadinho esse sistema 
falhou?  
 
O sistema de segurança de uma barragem vai desde 
o projeto, da elaboração e montagem da estrutura até 
o momento de monitorar o seu funcionamento. Todas 
essas barragens possuem sensores, sirene de alerta, 
equipamentos de monitoramento da estabilidade do 
solo, do nível de água, o que torna possível ter todo 
tipo de informação necessária para se fiscalizar. 
Entretanto, não é apenas um mecanismo de 
segurança, são vários e por isso não dá para afirmar 
que ou qual sistema falhou. O que é necessário é 
prever o risco do acidente e impedir o dano causado, 
ou seja, o sistema de segurança não é capaz de parar  
uma tragédia, ele serve para diminuir os impactos 
causados, proteger as pessoas, evacuar a área, 
atitudes que vem antes do rompimento.  
 
O que podemos aprender com a catástrofe de 
Brumadinho?  
 
Esta é uma pergunta muito mais voltada para nossa 
reflexão do que para a parte estrutural das barragens, 
mas aprendemos com estas catástrofes que o sistema 
de alteamento das barragens deve ser revisto e 
monitorado com precisão e eficácia, e devem-se fazer 
novos estudos, que comecem a melhorar os outros 
sistemas alternativos. Além disso, é preciso prezar 
mais pelas vidas do que pelo dinheiro que será gasto, 
repensando o quanto o dinheiro é mais importante do 
que a vida, finalizou o engenheiro. 

 
 

 
 

Entenda como funciona uma barragem de rejeitos 
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El rompimiento de la represa de Brumadinho (MG) de 

la empresa minera Vale, ocurrido el día 25 de enero 

de este respectivo año; dejó un saldo de 166 víctimas 

mortales, 155 desaparecidas y una mancha de 

destrucción ambiental, ha podido cobrarse una víctima 

más: el patrimonio histórico. 

Creemos que este daño además de las fatídicas 

muertes y desaparecidos ha sido una de las más 

afectadas, si recordamos lo ocurrido en Mariana a final 

de 2015 donde hasta hoy no ha habido un 

recuperamiento de la fauna del río “DOCE” una de las 

fuentes de renta económica de mas de centenares de 

familias que vivían de la pesca o del turismo en la 

región de Espirito Santo. 

En Brumadinho al menos ocho reservas arqueológicas 

identificadas por el Instituto del Patrimonio Histórico y 

Artístico Nacional se encontraban en el recorrido del 

lodo de desechos expelidos por la represa.Hay otros 

lugares situados a  lo largo del río Paraopeba que 

también pueden estar comprometidos. 

En los yacimientos arqueológicos Fazenda Velha, en 

el margen derecho del arroyo Ferro-Carvão (o Córrego 

de Feijão, que da nombre a la mina de la Vale), se 

encontraron ruinas de edificaciones hechas con muros 

de piedra y adobe. Asimismo, estructuras de piedra de  

muros de bloques encajados también formaban parte 

de la reserva arqueológica de Fazenda Recanto. 

En la reserva Samambaia 1, arqueólogos encontraron 

excavaciones circulares que indican la existencia de 

hornos de carbón y un canal de aducción (sistema de 

transporte de agua). También hay una construcción 

colonial, con cimientos de piedra y, pared y suelo 

construidos con columnas y vigas de madera. La 

escalera de la casa fue construida está hecha a base 

de piedra. Ninguno de estos bienes fue declarado 

Patrimonio Histórico Federal. 

Según búsquedas hechas por nosotros, nos hemos 

informado y concluido que  "no es posible medir el 

impacto en bienes culturales tutelados por el Gobierno 

Federal en función de los trabajos, que aún están en 

curso, de rescate de las víctimas y de recuperación de 

los daños causados por el accidente”, lo cuál ha 

transformado este “accidente” en uno de los mas 

graves ocurridos en Sudamérica toda y podemos 

afirmar que la frase “el dinero no compra ni paga todo” 

puede aplicarse 100% ya que no se podrá traer a los 

familiares muertos o desaparecidos ni recuperar la 

fauna, ni reservas arqueológicas del lugar. 
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A tragédia na perspectiva dos meios 

de comunicação estrangeiros 

 



 

 

 

 

 

JOÃO VITOR FRASSON LUDWIG 

Estudante do 2º ABS 

 

Podemos encontrar un versículo bíblico escrito: "Amar 

a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 

mismo (Mt 22,34-40)". Tal vez si los empresarios de la 

Vale siguieran ese versículo todo esto podría haber 

sido evitado, después de todo ellos nunca desear que 

algo malo sucediera con alguien de su familia. ¿Sería 

Brumadinho otro accidente? Con toda certeza no, la 

tercera mayor empresa del país, quizá una de las 

mayores del mundo tiene tecnología suficiente para 

prever / evitar crímenes como ese en Brumadinho, y la 

ley a dónde queda? ¿Debería valerse para todos 

igualmente cierto? Pero no es eso lo que ocurre con 

las grandes empresas y los grandes empresarios. La 

omisión, la ambición, la codicia, la negligencia con la 

naturaleza, la falta de supervisión. El precio es la vida 

humana, siempre en riesgo. 

Más de doscientos muertos y muchos desaparecidos, 

una ciudad entera llevada por un mar de lodo, 

secuelas permanentes para la población local y 

también para el ecosistema. ¿La emoción y la 

conmoción ante las escenas de rescate de las 

víctimas, pero después de eso? Después de eso viene 

la nada, nada de multas pagadas, nada de 

indemnizaciones, nada de ayuda real para quien fue 

afectado. Y así que viven las personas afectadas por 

la impunidad del Gobierno. 

El caso de Mariana sólo no fue olvidado por quien fue 

alcanzado y por quien intenta hasta hoy hacer justicia 

a la comunidad y reparar los daños al medio ambiente. 

El país siguió adelante apostando al olvido de las 

personas, la mejor forma para "resolver" un problema. 

¿Y después de Mariana lo que se ha hecho para que 

crímenes como ese no se repitan? Aparentemente no 

se ha hecho nada, porque como podemos ver otra 

presa que "se rompió" 

Pero para aprender de nuestros errores necesitamos a 

alguien que nos muestre dónde erramos y nos aplique 

las debidas sanciones, y debería ser ese el papel del 

Gobierno, pero desafortunadamente no es eso lo que 

ha hecho. No fue la lluvia ni la ira de Dios. No fue 

culpa de las personas que allí trabajan o que viven en 

Brumadinho. Si hubo negligencia, hubo culpables, 

tanto como víctimas. El Estado necesita asumir su 

responsabilidad, ya que a él compete acatar, liberar, 

conceder, fiscalizar. Sólo tienes que cumplir tu papel. 
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Brumadinho, la visión de um 

adolescente 
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